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  MICROBLADING HOITO-OHJEET 
 
MITKÄ TEKIJÄT VAIKUTTAVAT MICROBLADINGIN PYSYVYYTEEN JA KUINKA 
KAUAN PIGMENTTI KESTÄÄ? 
Pigmentti haalistuu ajan saatossa ja on yksilöllistä, kuinka kauan pigmentti pysyy. Tähän 
vaikuttaa ihotyyppi ja elämäntavat. Nuorella ja rasvoittuvalla iholla pigmentti ei pysy niin 
kauan kuin normaalilla, kuivalla tai ikääntyneellä iholla. Pigmentin haalistumiseen 
vaikuttaa mm. aktiivinen urheilu, saunominen, tupakointi ja aurinko. 
 
Sen jälkeen, kun kulmat on laitettu ensimmäisen kerran ja huolto tehty, huoltoväli on 
yleensä noin 8-12 kuukauden välein, mikäli halutaan säilyttää ryhdikäs muoto ja väri. 
Muuten kulmakarvojen muoto alkaa ajan saatossa kutistumaan ja värit vaalenevat. 
Pigmentit pysyvät iholla noin 1-3 vuotta. 
 
MICROBLADING KULMAT JUURI LAITON JÄLKEEN 
Heti laiton jälkeen iho kulmien ympärillä saattaa punoittaa ja pigmentti näyttää 
tummemmalta, kuin mitä lopullinen tulos on paranemisprosessin jälkeen. 
Kulmat näyttävät paksummilta ja tuntuu kuin ne hyökkäisivät silmille, mutta parin viikon 
aikana ne kutistuvat ja vaalenevat. 
Luota prosessiin ja muista parantumisen eri vaiheet! 
 
Seuraavat tuntemukset on odotettavissa seuraavien 14 päivän ajan: 

• Päivä 1. Kulmat näyttävät upeilta! 
• Päivät 2-4. Kulmat ovat muuttuneet ihan liian tummiksi ja paksuiksi sekä ne 

punoittavat. 
• Päivät 4-10. Kulmat kutisevat ja ne alkavat putoamaan pois. 
• Päivät 10-14. Väri on haalistunut ihan liikaa, eikä kulmista ole enää mitään jäljellä. 
• Päivä 15. Kaikki ylimääräinen on pudonnut kulmista pois ja muutamat kohdat on 

hieman laikukkaat, mutta ne onneksi paikataan huollossa. 
• 4-6 vk jälkeen kulmat ovat parantuneet täysin ja pigmentin väri on syventynyt 

siihen, mitä alussa haettiin. N. 5 viikon jälkeen huollossa korjataan muotoa ja 
tarvittaessa syvennetään väriä. 

Muutokseen vaaditaan hieman kärsivällisyyttä, mutta odotus palkitaan! 
 
MICROBLANDING KULMIEN KOTIHOITO 
Noudata seuraavia ohjeita 14 päivän ajan. Kotihoito-ohjeilla on tärkeä merkitys ja niiden 
laiminlyöminen vaikuttaa suuresti lopputulokseen! 

• Ei saunaa. 
• Ei auringonottoa, solariumia tai suoraan auringossa oloa ilman suojaa (hattua). 
• Ei uintia. Koskee merta, järveä, paljua, uimahallia yms. 
• Ei hikiliikuntaa ainakaan viiteen päivään. 
• Ei meikkiä kulmiin. 
• Ei kastelua. Pois lukien pesu kerran päivässä. 
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Kulmat saa pestä kerran päivässä vedellä, ilman puhdistusaineita. Käytä vettä muutaman 
kerran kasvoilla ilman, että hankaat kulmia, mutta saat pestyä vanhat voiteet pois. 
Levitä kulmille hoitovoidetta 2-3 kertaa päivässä puhtaalla vanupuikolla, ei käsin! Riittää, 
että voidetta levitetään pieni määrä, jotta iho hengittää. 
Muutaman päivän jälkeen pigmenttiä ja kuollutta ihoa saattaa lähteä irtoilemaan, mutta 
sitä ei saa missään nimessä nyppiä irti. Kulmat saattavat kutista, mutta älä kuitenkaan 
koske niihin, sillä kyseessä on avohaava ja sinne saattaa päästä helposti bakteereita. 
Kuolleen ihosolukon nyppiminen saattaa irrottaa pigmenttiä ja voi vaikuttaa 
lopputulokseen, joten malta olla koskematta kulmiin. Luota prosessiin! 
 
 
 
 
 
  


